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      خالصات وافية  -ثانياً  
      كرواتيا    

  ١-  مةمقد      
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف نظام كرواتيا القانوينأحكام إدراج   - ١- ١  

ــاد    وقَّ ــة الفسـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا اتفاقيـ ــة(عـــت كرواتيـ ــانون األول ١٠يف ) االتفاقيـ  /كـ
وأُودع صــك التصــديق لــدى    .٢٠٠٥فربايــر /شــباط  ٤هــا يف وصــادقت علي ٢٠٠٣  ديســمرب

 ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ٤واعتمــد تشــريع التنفيــذ يف  .٢٠٠٥أبريــل /نيســان ٢٤األمــني العــام يف 
  .٢٠٠٥فرباير /شباط ٢٦  أ نفاذه يفوبد

مـن النظـام القـانوين     جـزءاً من الدستور، تشـكّل االتفاقـات الدوليـة     ١٤١حكام املادة ووفقاً أل
وال جيــوز تغــيري  .مــن حيــث اآلثــار القانونيــة علــى القــانون وتعلــولي جلمهوريــة كرواتيــا الـداخ 

للقواعـد العامـة    شـروط أو طبقـاً  ال دة يف تلـك وبالطريقـة احملـد   بشـروط  إالَّ إلغاؤهاأحكامها أو 
  .للقانون الدويل

    
    كرواتيا حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد يف  - ٢- ١  

مـن الدسـتور والقـانون اجلنـائي وقـانون       تضمن إطار كرواتيا القانوين ملكافحة الفساد أحكاماًي
ــة  ــانون اخلــاص     .اإلجــراءات اجلنائي ــدنيني كمــا يتضــمن تشــريعات حمــددة كالق ــاملوظفني امل ؛ ب

وقانون العمل؛ وقانون محاية الشـهود؛ وقـانون مسـؤولية الشخصـيات االعتباريـة عـن األفعـال        
؛ اجلـرائم واجلـنح  مـن   يـة املتأتاملاليـة   املكاسـب مصـادرة   اتوالقانون اخلـاص بـإجراء  اإلجرامية؛ 

قمـع الفسـاد واجلرميـة املنظمـة؛ وقـانون       مبكتـب ؛ والقـانون اخلـاص   العموميةوقانون املشتريات 
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب؛ والقــانون اخلــاص باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف    

  .ئية؛ وقانون سرية البياناتاملسائل اجلنا
 ومــن بــني .اجلهــاز املتخصــص يف مكافحــة الفســاد هــومكتـب منــع الفســاد واجلرميــة املنظمــة  و

أجهــزة مكافحــة الفســاد األخــرى إدارة مكافحــة غســل األمــوال، الــيت تــؤدي وظــائف وحــدة  
جلمـارك  ؛ وإدارة الضـرائب وإدارة ا ةاحلسابات احلكوميـ  ةاالستخبارات املالية؛ ومكتب مراجع

؛ وجلنـة منـع تضـارب    العموميـة وزارة املالية؛ ومكتب املشتريات  ضمنمستقلتان  دائرتانومها 
  .؛ وقطاع مكافحة الفساد املستقل يف وزارة العدلالعموميةاملصاحل يف أداء الوظائف 
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      تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  -٢  
      )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     

مــن القــانون اجلنــائي، علــى التــوايل، الرشــو واالرتشــاء يف القطــاع  ٣٤٧و ٣٤٨املادتــان جتــرم 
الشـخص  "ي هاتني اجلرميتني، تسـتخدم أحكـام الرشـو مصـطلحي      وللتمييز بني مرتكب )1١(.العام

 مــن ، علــى التـوايل، ٧والفقـرة   ٣لتعريفيهمـا يف الفقــرة   ، وفقــاً"الشــخص املسـؤول "و" الرمسـي 
هبـة  " مبصـطلح " مزيـة غـري مسـتحقة   "مفهـوم   يعبـر حمليـاً عـن   و .مـن القـانون اجلنـائي    ٨٩املادة 
يف القــانون  وإن يكــن غــري معــرفاألخــري،  ملصــطلحا اهــذ اكمفســر احملــتو ."مكســب آخــر أو

د، أو أي شــيء آخــر بصــرف النظــر عــن وشــمل النقــي علــى أنــهيفهــم و عامــاً ســرياًاجلنــائي، تف
 حق أو خدمة تقدم دون مقابل أو تعويض آخر، مما يوجِد، أو حيتمـل أن يوجِـد   أي قيمته، أو

  .ماملقد جتاهااللتزام شعوراً باملتلقّي لدى 
كـن أن يرتكـب اجلـرم بصـورة     واألحكام املتصلة بالرشو ال حتدد صـراحة مـا إذا كـان مـن املم    

ــرة   ــري مباش ــرة أو غ ــانون        .مباش ــن الق ــة م ــام العام ــة أنَّ األحك ــد أكــدت الســلطات الوطني وق
تســرى علــى حــاالت الرشــو غــري ) ٣٨و ٣٦املادتــان (التحــريض واملســاعدة املتعلقــة ب اجلنــائي

  .املباشر وتشملها
القـانون اجلنـائي اجلديـد     ة بـأنَّ األطراف الثالثة املستفيدة، أفادت السـلطات الوطنيـ   وفيما خيص

؛ وفيمـا  "مزيـة غـري مسـتحقة   "صراحة حاالت االرتشاء اليت يقصد ا منح طرف ثالث  يشمل
لنطــاق األشــخاص الــذين ميكــن أن     اً عامــاًشــرح يتضــمن القــانون اجلنــائي  يتصــل بالرشــو،  

لنطـاق  " عـام الشـرح ال "  بــ  حقيقـة شـرح آخـر ملـا يقصـد      يقـدم ومل  .يستفيدوا من هـذه اجلرميـة  
  .من جرمية الرشو ميكن أن يستفيدوا األشخاص الذين

جــرــان وت ــائي الرشــو واالرتشــاء      ٣٤٧و ٣٤٨م املادت ــن القــانون اجلن ــوم ا لكــيم ملوظــف يق
، وسواء بصورة قانونية أو غري قانونية، بأداء عمـل مـا أو االمتنـاع    "يف نطاق سلطته"،العمومي
القـانون اجلنـائي اجلديـد جيـرم صـراحة األفعـال        فـادت بـأنَّ  السلطات الوطنية أ ولكن .عن أدائه

───────────────── 
  )١( ون اجلنائي ، أثناء عملية االستعراض، معلومات عن األحكام اخلاصة بالرشو من القانمت السلطات الكرواتية أيضاًقد

يف األول من كانون  وسيبدأ نفاذه ٢٠١١أكتوبر /، الذي اعتمد يف تشرين األول)٢٩٤و ٢٩٣املادتان (اجلديد 
  .٢٠١٣يناير /الثاين
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هــذا  ورأى فريــق االســتعراض أنَّ .واإلغفــاالت يف نطــاق ســلطة املوظــف العمــومي وخارجــه  
  .من االتفاقية ١٥ضمان االمتثال ألحكام املادة  مساعداً على التأكيد األخري يشكلّ عامالً
يف  الـواردة ، "و الوعد مبنح، هبة أو مكسـب آخـر  منح، أ"عبارة  وأكّدت السلطات الوطنية أنَّ

 )ب(٢٩٤املـادة   ، ولكنـها أضـافت أنَّ  أيضـاً  العـرض مـن القـانون اجلنـائي، تشـمل      ٣٤٨املادة 
صـراحة باعتبـاره   " العـرض "، تـذكر  "الرشـوة  إعطـاء " الـيت تتنـاول  من القانون اجلنـائي اجلديـد،   

 عــامالً يشــكّل هــذا التأكيــد األخــري  أنَّ فريــق االســتعراض رأىو .مــن عناصــر اجلرميــة  عنصــراً
  .من االتفاقية) أ(١٥ضمان االمتثال ألحكام املادة ساعداً على م
ــأنَّ وأُ ــد ب ــادتني  في ــائي    ٣٤٨و ٣٧٤امل ــانون اجلن ــن الق ــوميني    تشــمالنم ــوظفني العم رشــو امل

يشــمل " الشــخص الرمســي"تعريــف  إذ إنَّ، األجانــب ومــوظفي املؤسســات الدوليــة العموميــة  
 ي، ومـوظف موظفيهـا أو  ةجنبيـ األ ةتمثيليـ ال اهليئـات  ي، وممثلانباألج املدنيني نيوظفامل"صراحة 
نطـاق هـذا    رأوا أنَّاملستعرضـني   ولكـن  ."...فيها  الدولية اليت تكون كرواتيا عضواً اتاملنظم

 هنـ إمـن االتفاقيـة، إذ    ٢مـن املـادة   ) ج(التعريف أضيق من التعريـف الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة     
  .فيها كرواتيا عضواً تكونيقتصر على املنظمات الدولية اليت 

مـن القـانون    )ب(٢٩٤املـادة  ( فهي جمرمة سواء يف حالـة الرشـو   أما الرشوة يف القطاع اخلاص
وأكــدت الســلطات  )2٢(.)مــن القــانون اجلنــائي )أ(٢٩٤املــادة ( االرتشــاء أو يف حالــة) اجلنــائي

ــة أنَّ ــائي اجلد  الوطنيـ ــانون اجلنـ ــر     القـ ــث ال يقتصـ ــتملني حبيـ ــرتكبني احملـ ــاق املـ ــع نطـ ــد يوسـ يـ
، وذلــك "يةاالقتصــاد التجاريــة عــامالتبامل يعــىناألشــخاص املســؤولني يف كيــان قــانوين " علــى

" ...كـــلّ مـــن يلـــتمس أو يقبـــل رشـــوة يف عمليـــات االقتصـــاد التجـــاري " باســـتخدام عبـــارة
مينحـه  ر، أو يعـده ـا، أو   شـخص آخـ  علـى  رشـوة   يعـرض  ..."عبـارة  و) خيص االرتشاء فيما(

 عـامالً يشـكل  هـذا التأكيـد األخـري     أنَّفريق االستعراض  رأىو .)فيما خيص الرشو" (... إياها
  .من االتفاقية ٢١الكامل ألحكام املادة  ضمان االمتثال مساعداً على

ع فريق االستعراض، لدى تقييمه أحكام اإلطار القانوين الـداخلي بشـأن الرشـو يف القطـا     وأثار
مــن  ٢١املــادة  وبينمــا تشــمل .لمرتشــياملزمــع أو الفعلــي لســلوك الاخلــاص، مســألة تعلقّــت ب

بفعـل مـا أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا، ممـا         "فيها  الشخص "يقوم"االتفاقية مجيع احلاالت اليت 
أن ضـيان  تمـن القـانون اجلنـائي تق    )ب(٢٩٤و )أ(٢٩٤املـادتني   ، فـإنَّ "بواجباته إخالالًيشكل 

بقـي القـانون اجلنـائي اجلديـد علـى      وي ."ملـن يمثلـه   ضـرراً  الفعل الذي يرتكبه املرتشي" بيسب"
───────────────── 

  )٢( املتعلقةمعلومات عن أحكام القانون اجلنائي اجلديد أيضاً مت السلطات الكرواتية أثناء عملية االستعراض قد 
  .٢٠١٣يناير /يف كانون الثاين وسيبدأ نفاذ هذا القانون، )٢٥٣و ٢٥٢املادتان (اص يف القطاع اخل ةالرشوب
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ورأى املستعرضــون أنّ هــذه  .)٢٥٣و ٢٥٢املادتــان (عنصــر الضــرر يف األحكــام ذات الصــلة 
  .آخر يف توصيف اجلرمية أساسياً االتفاقية وتضيف عنصراً ما تقضي بهال داع بالفقرة تضيق 

باعتبارهـا  يف حاليت اإلجيـاب والقبـول  من القانون اجلنائي املتاجرة بالنفوذ،  ٣٤٣دة د املاوحتد ،
مـن االتفاقيـة يف النظـام     ١٨ويتـرجم هـذا احلكـم إىل حـد بعيـد مقتضـيات املـادة         .جنائيـاً  فعالً

صـراحة مفهـوم    تشـمل مـن القـانون اجلنـائي     ٣٤٣الذكر أنّ املادة واجلدير ب .القانوين الداخلي
تشــمل أحكــام هــذه املــادة ال   فريــق االســتعراض الحــظ أنَّ  ولكــن .الثالــث املســتفيدالطــرف 

  ."املفترض"استغالل النفوذ 
  

    )٢٢ ،٢٠، ١٩، ١٧املواد (اإلثراء غري املشروع االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛     
تعراض والحـظ فريـق االسـ    .من القانون اجلنائي ٣٤٥االختالس من خالل املادة  استويف جترمي

أن  حيتمــل اأشخاصــباعتبــارهم غيــاب اإلشــارة يف هــذه املــادة إىل األطــراف الثالثــة املســتفيدة   
  .اجلرمهذا من ارتكاب  يستفيدوا

عبـارة   فُسـرت و .من القـانون اجلنـائي   ٣٣٨و ٣٣٧من خالل املادتني  يفةاستغالل الوظ جرمو
أو ســـلطته،  مركــزه  ســؤول أو م موظـــفيســتغل فيــه   هــا أي ســـلوك  بأن" اســتغالل الســلطة  "
منفعــة لنفســه  وحيصــل بــذلك علــىأداء واجبــه،  ميتنــع عــنأو  ةســلطهــذه اليتجــاوز حــدود  أو
  .شخص آخر تضررشخص آخر أو يتسبب يف ل أو

 يؤخــذ ــابشــأن جتــرمي اإلثــراء غــري املشــروع مل  ٢٠املــادة  وأفــادت الســلطات الكرواتيــة بــأنَّ
لاللتــزام  نظـراً ه، أنـ  علـى ولكنـها أكـدت    .قـانوين خصوصـيات نظـام كرواتيـا ال    بسـبب  داخليـاً 

مناقشـة صـياغة القـانون اجلنـائي اجلديـد يف إطــار       بـالنظر يف جتـرمي هـذا السـلوك فحسـب، فـإنَّ      
  .الفريق العامل تكفي لضمان االمتثال

  
    )٢٤و ٢٣املادتان (غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفاء     

ــة األ  املستعرضــون أنَّ رأى مــن  ٢٧٩املــادة (ساســية لتجــرمي غســل األمــوال   األحكــام الداخلي
 .مـع مقتضـيات االتفاقيـة    تتفـق ) مـن القـانون اجلنـائي    ٢٣٦املـادة  (واإلخفـاء  ) القانون اجلنـائي 

النطــاق  يســقطالقــانون اجلنــائي اجلديــد  باإلضــافة إىل ذلــك، أفــادت الســلطات الوطنيــة بــأنَّ و
ورأى  .املصـرفية واملاليـة واالقتصـادية    الضيق الذي يقصر جرمية غسل األمـوال علـى العمليـات   

ضـمان االمتثـال الكامـل    علـى   مسـاعداً  ل عـامالً هذا التأكيد األخري يشكّ فريق االستعراض أنَّ
  .من االتفاقية ٢٣ألحكام املادة 
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 بزيـادة وفيما يتصل بتقيـيم تنفيـذ احلكـم اخلـاص بغسـل األمـوال، رحـب اخلـرباء املستعرضـون          
ــات  ــام اإلدان ــن ع ــى ضــرورة حتــديث اإلحصــاءات     ٢٠٠٨ ىلإ ٢٠٠٥ م ــاًوشــددوا عل  دوري

  .تقدم يف هذا اال للتأكّد مما إذا كان قد حدث
  

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
 ٣٠٩املـواد  (األحكـام الداخليـة املتصـلة بتجـرمي إعاقـة سـري العدالـة         فريق االستعراض أنَّ وجد
  .من االتفاقية ٢٥ادة تتسق مع امل) من القانون اجلنائي ٣١٨و ٣١٧و
  

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
من القانون اجلنـائي تقتصـر علـى الشـروع يف      ٣٣العقوبة يف املادة  الحظ فريق االستعراض أنَّ

احلـاالت  يف مخـس سـنوات أو أكثـر أو    ملـدة  األفعال اجلنائية الـيت تترتـب عليهـا عقوبـة احلـبس      
ــد وجــود األخــرى  ــص  عن ــة صــريحن ــى باملعاقب ــ .الشــروع عل ــة أنَّ دوأكّ  ت الســلطات الوطني

الشـروع يف   املفروضة على جـرائم الرشـو، وبالتـايل فـإنَّ     العقوباتالقانون اجلنائي اجلديد يزيد 
  .ب فريق االستعراض ذا التفسريورح .أيضاًسيكون جمرماً تلك اجلرائم 

  
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

قـانون   ويـنص  .املسؤولية اجلنائية للشخصـيات االعتباريـة يف نظامهـا القـانوين    أدرجت كرواتيا 
 ثبـوت مسؤولية الشخصيات االعتباريـة عـن األفعـال اجلنائيـة علـى نـوعني مـن العقوبـات عنـد          

ــة  ــية االعتباريـ ــة للشخصـ ــؤولية اجلنائيـ ــية  يف شـــكل عقوبـــات : املسـ ــاء الشخصـ غرامـــات وإـ
  .حظر املمارسة املهنية واملصادرة ونشر احلكم تشمل ؛ وتدابري أمنيةاالعتبارية

  
    )٣٧و ٣٠املادتان (التعاون مع سلطات إنفاذ القانون املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛     

ــيني      ــى األشــخاص الطبيع ــة عل ــيم اجلــزاءات املنطبق ــورطنييف ســياق تقي يف جــرائم متصــلة   املت
يف زيادة العقوبات املفروضة علـى جـرائم    لزم النظريرمبا  هبالفساد، الحظ فريق االستعراض أن

القـانون   على ذلك، أشارت السـلطات الوطنيـة إىل أنَّ   اورد .يف القطاعني العام واخلاص الرشو
االرتشــاء يف أو جــرائم علــى جــرائم الرشــو  ســواء اجلنــائي اجلديــد يزيــد العقوبــات املفروضــة   

ورحـب فريـق االسـتعراض     .اخلـاص الرشـو يف القطـاع    كما يزيدها على جـرائم القطاع العام، 
  .ذا التطور
ــ ــ عوال يتمت ــا باحلصــانة والعموميــن واملوظف ــة وأعضــاء    ،ن يف كرواتي باســتثناء رئــيس اجلمهوري
مل  احلصـانات أُفيـد بـأنَّ   و .لدستور والقانونميكن رفع هذه احلصانة وفقاً ل ومع ذلك، .الربملان
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ــؤثّ ــع العملــي  ر ت ــى املالحقــات القضــائي يف الواق إذ إنَّ هــذه احلصــانة  ة يف حــاالت الفســاد،  عل
  .الطلب عند دائما تلغى كانت

دوائـر اإلدعـاء   وويستند نظام العدالة اجلنائية يف كرواتيا إىل مبـدأ املالحقـة القضـائية اإللزاميـة،     
أن يصـرف  العـام للدولـة    نائـب القـانون لل  جييـز  ،مـع ذلـك  و .القـانوين بـدأ  ملزمة بالتقيـد ـذا امل  

تنظـيم إجرامـي يـدلون    يف أعضـاء   أيعن مالحقة  أن ميتنعأو  ما جرمية بالغ بوقوع النظر عن
ــادام   كشــهود بشــهادام لكشــف عــن اجلــرائم وعــن أعضــاء التنظــيم   لمهمــة "إذا كانــت إف
 وضــعيةالشــهود هــؤالء ويمــنح  .أمــر جــائزللعقوبــة واإلقــرار بــالظروف املخففــة  ."اإلجرامــي
  .املشمولني باحلمايةالشهود 

  
    )٣٣و ٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     

وضعت كرواتيا إطاراً قانونياً شامالً حلماية الشهود، والشهود اخلرباء، والضحايا الـذين يعـاملون   
وقـانون  ) ٢٩٩- ٢٩٤املـواد  (كشهود وأقارم، وذلك باالسـتناد إىل قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     

اتفاقـات   وتوجـد أيضـاً   .اسعاً لألشخاص الواجب محايتـهم محاية الشهود، الذي يتضمن تعريفاً و
  .للتعاون بني الشرطة مع البوسنة واهلرسك، وفرنسا، والنمسا، وهي تنظّم محاية الشهود

ــالرغم مــن   ــانون العمــل  يف  ،حكــاماأل وجــود سلســلة مترابطــة مــن  وب التشــريعات اخلاصــة  وق
تشـريع   أي حـىت اآلن كرواتيـا   وجـد يف فـال ي محايـة املـبلّغني،   خبصـوص  مبوظفي اخلدمة املدنية، 

لزم(من االتفاقية  ٣٣املادة  يكفل محايتهم وفقاً ملا تنص عليهص خمصحكم غري م(.  
  

    )٤٠و ٣١املادتان (السرية املصرفية التجميد واحلجز واملصادرة؛     
 صـوص خبتـدابري أمنيـة مؤقتـة     اختاذ ينظم اإلطار القانوين الداخلي بالتفصيل مقتضيات وشروط

مـن   فريـداً  وتعتـرب املصـادرة تـدبريا جنائيـاً     .عائدات اجلرمية، مبا يف ذلـك حجـز تلـك العائـدات    
وقــد اعتمــد  .ووســائله لفعــل اإلجرامــياعلــى عائــدات  وميكــن تطبيقــه نوعــه ذا صــفة إلزاميــة

 /ويف األول مـن نيسـان   .٢٠١٠ديسـمرب  /كـانون األول  ١٥تشريع جديد بشـأن املصـادرة يف   
اجلهـاز املسـؤول عـن     بوصـفها  إلدارة ممتلكـات الدولـة  " أوديـو "وكالة  أُسست، ٢٠١١أبريل 

  .إدارة املمتلكات املُصادرة
ــادة   ــنص امل ــى شــروط      ٢٦٥وت ــة عل ــراءات اجلنائي ــانون اإلج ــن ق الســرية املصــرفية   إســقاطم

  .ألغراض تيسري التحقيق اجلنائي
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    )٤١و ٢٩املادتان (التقادم؛ والسجل اجلنائي     
 ففـي  .القانون اجلنـائي اجلديـد يطيـل فتـرة التقـادم بدرجـة كـبرية        لسلطات الوطنية بأنَّأفادت ا

، سـنوات  ١٠، سـتكون فتـرة التقـادم    سـنة ال بالسجن ملـدة تزيـد علـى    يعاقب عليهااجلرائم اليت 
أو بـدفع غرامـة، سـتكون فتـرة      سـنة الال تتجـاوز   يعاقـب عليهـا بالسـجن ملـدة     جلرائم اليتويف ا

إطالـة فتـرة التقـادم يف     إذا كان من اجلائزدة عما ومل تقدم معلومات حمد .سنوات التقادم ست
  .العدالةيد من  دعى عليهحاالت إفالت امل

يف جـرائم فسـاد    السابقة يف دول أجنبية اتاإلدان أخذتقييم التدابري الوطنية بشأن ويف معرض 
ذ، عند انضمامها إىل االحتـاد  تنفّ أنتيا استعداد كروا اخلرباء املستعرضون، الحظ بعني االعتبار

وعقوبــات الســجن املتبــادل بالعقوبــات املاليــة  االعتــرافلقــرارات اإلطاريــة بشــأن ااألورويب، 
تنطـوي  تـدابري  باختـاذ  جن أو السـ باألحكام اليت تقضـي  املتبادل  واالعتراف؛ احملكوم ا قضائيا

  .احلرمان من احلرية على
  

    )٤٢ملادة ا(الوالية القضائية     
مبا يف ذلـك قواعـد اإلقليميـة    من القانون اجلنائي مبادئ الوالية القضائية،  ١٦-١٤د املواد حتد

 املنصـــوص عليهـــاوتنطبـــق علـــى مجيـــع اجلـــرائم   والشخصـــية الســـلبية والشخصـــية اإلجيابيـــة، 
 واليــة قضــائية علــى اجلــرائم الــيت  بــأن يكــون لدولــة كرواتيــا ١٤املــادة تقضــي و .االتفاقيــة يف

تطبيــق التشــريعات اجلنائيــة الوطنيــة علــى  جتيــزو هايرتكبــها يف اخلــارج مواطنــون أجانــب ضــد
املتقدمـة بطلـب   لدولـة  إىل اراضي الوطنية ومل يسلّم ألاجلرائم اليت يرتكبها شخص موجود يف ا

جرميــة مبوجــب قــانون الدولــة الــيت  يف اخلــارج ال يشــكّل الفعــل املرتكــب  كــانوإذا  .تســليمه
مـا مل يوافـق رئـيس النيابـات      يف الـداخل جنائية  كان من غري اجلائز إقامة دعوىفيها، ارتكب 

  .العامة على إقامتها
  

    )٣٥و ٣٤املادتان (التعويض عن الضرر عواقب أفعال الفساد؛     
العموميـة  ما خيص عواقـب أفعـال الفسـاد، أشـارت السـلطات الوطنيـة إىل قـانون املشـتريات         في

  .باطلة تكونألحكام هذا القانون  املربمة خالفاًالعمومية  العقود وأفادت بأنَّ
الفسـاد أن حيصـل   مـن أفعـال   شخص طبيعي أو اعتبـاري أصـابه ضـرر نتيجـة لفعـل       وحيق ألي

مـــن قـــانون اإلجـــراءات  ١٦٢-١٥٣املـــواد (علــى التعـــويض مبوجـــب التشـــريعات الداخليـــة  
  .ا احلقبقرار ائي صادر عن القضاء يقر ذ رهناً) اجلنائية
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    ٣٩و ٣٨و ٣٦املواد (الوكاالت صة والتنسيق بني السلطات املتخص(    
ـ   ٢٠٠١س مكتب منع الفسـاد واجلرميـة املنظمـة يف عـام     تأسص مسـؤول  ، وهـو جهـاز متخص

ويضـطلع   .ةالعامـ  للنيابـة عن التصدي للفساد واجلرمية املنظمة، ويعمل يف إطار اآللية املؤسسية 
عـن   واملنع، وهـو مسـؤول أيضـاً    القضائيةتخبار والتحقيق واملالحقة وظائف االسبكتب امل هذا

  .املعقّدةوالتحريات التعاون الدويل وتبادل املعلومات يف التحقيقات 
تبـادل املعلومـات وتعزيـز     التوسع يف تستهدفوأشارت السلطات الكرواتية إىل عدة مبادرات 

د املستعرضـون علـى ضـرورة ضـمان     وشـد  .ونإنفـاذ القـان  املعنية بالتعاون بني األجهزة الوطنية 
  .مبهمة مكافحة الفساد كلّفةامل احملليةأفضل تنسيق ممكن بني األجهزة والتعاون بني السلطات 

    
  ٢- ١- ٢ -  دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجلي    

مـن   عريضـة طائفـة  م جتـر تشـريعات مكافحـة الفسـاد يف كرواتيـا     املستعرضون أنَّ  اخلرباء وجد
ذلـك   أنَّ واعتـربوا  .أنَّ هذا يشهد على قوة هذه التشريعات ورأوالوكيات املتصلة بالفساد الس

انضـــمام البلـــد إىل مجيـــع  روعـــي فيهـــااإلصـــالح التشـــريعي  يـــة يفنتيجـــة عمليـــة تطور كـــان
ــة       ــات الدولي ــة الرئيســية ملكافحــة الفســاد وعضــويته يف اآللي  الفســاد لرصــداملعاهــدات الدولي

ــ .ومكافحتــه  أحكــام التجــرمي اإللزاميــة، بــل ومجيــع أحكــام التجــرمي االختياريــة    ايل، فــإنَّوبالت
ــاً ــواردة يف، تقريب ــة، أصــبحت تشــكل جــزءاً    ال ــانوين    ال يتجــزأ االتفاقي ــام الق ــن النظ    احمللــيم

  .هلذا البلد
باملمارسات اجلديدة املوجهة حنـو زيـادة فعاليـة التجـرمي وإنفـاذ       ب فريق االستعراض أيضاًورح
" خـر اآلكسـب  املبـة أو  اهل" ملفهـوم  جـداً التعريف الواسـع  كـ انون يف جمال مكافحـة الفسـاد،   الق

  .املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريةوإرساء مبدأ 
اعتبارهـا   وإن مل يكـن مـن املمكـن   على التطورات اإلجيابية التاليـة،  الضوء املستعرضون  طوسلَّ

بســبب عــدم ملكافحــة الفســاد،  الوطنيــةعات بعــد عناصــر مدرجــة علــى حنــو كامــل يف التشــري 
  :القانون اجلنائي اجلديد نفاذ لبدءلفترة االنتقالية انقضاء ا

ــق جتــرمي االرتشــاء     • ــة غــري  امل الــيت تكــون فيهــا االت احلــ ليشــملتوســيع نطــاق تطبي زي
  طرف ثالث؛مقصودة لصاحل ستحقة امل

داخــل نطــاق ســلطته    املوظــف العمــومي  الــيت يرتكبــها األفعــال واإلغفــاالت   جتــرمي  •
  ؛ةجرائم رشو باعتبارها ا،خارجه أو
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  توسيع نطاق مرتكيب جرائم الرشو احملتملني يف القطاع اخلاص؛  •
العمليــات "بارتكــاب جــرائم غســل األمــوال يف ســياق   املتعلّــقحــذف الشــرط املُقيــد    •

  ؛"املصرفية واملالية أو غريها من العمليات االقتصادية
الرشـو يف   وعلـى روضـة علـى الرشـو واالرتشـاء يف القطـاع العـام،       زيادة اجلـزاءات املف   •

  ؛أيضاً القطاع اخلاص
 ملــدة تزيــد علــى الســنةجن الســبعليهــا  يعاقــبفتــرة التقــادم للجــرائم الــيت  إطالــة مــدة  •

  .واجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تتجاوز السنة أو بدفع غرامة
    

    التحديات والتوصيات  - ٣- ١- ٢  
كرواتيــا مــن أجــل حتقيــق امتثــال  الــيت تبــذهلا  واملتواصــلة ثريةالحــظ املستعرضــون اجلهــود الكــ 

دوا بعـض  حـد لكنـهم  ألحكام االتفاقيـة يف جمـال التجـرمي، و    تاماً نظامها القانوين الوطين امتثاالً
ات السـلط  تنظـر فيهـا   لكـي موا التوصـيات التاليـة   التحسـني وقـد   يلزمها املزيد مـن ااالت اليت 

ذات الصـلة   املقتضـيات  تبعاً ملا إذا كانت(أو تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأا الوطنية املختصة 
  ):إلزامية أو اختيارية الطابع من االتفاقية

الـيت تكـون   االت احلـ  ليشـمل جـرائم الرشـو واالخـتالس     انطبـاق ضمان توسيع نطـاق    •
  طرف ثالث؛مقصودة لصاحل ستحقة املزية غري فيها امل

موظـف  "لتعريـف   ليكون ممتـثالً متامـاً  " املوظف العمومي"مان توسيع نطاق تعريف ض  •
مــن االتفاقيــة،  ٢مــن املــادة ) ج(يف الفقــرة الفرعيــة  الــوارد، "مؤسســة دوليــة عموميــة

علـــى  وال يقتصـــرمـــوظفي املؤسســـة الدوليـــة العموميـــة بوجـــه عـــام   فيشـــمل بـــذلك
  فيها؛ كرواتيا عضواً تكوناملؤسسات اليت 

تجــرمي الرشــو واالرتشــاء   ب بطريقــة تســمح إمكانيــة تعــديل التشــريعات    تكشــافاس  •
 ٢١للمــادة  القطــاع اخلــاص، بصــرف النظــر عــن الضــرر النــاجم، وذلــك وفقــاً         يف
  االتفاقية؛ من

ــقتوضــيح تفســري احلكــم     • ــالنفوذ   املتعلّ ــاجرة ب ــثباملت ــبس حــاالت   يشــمل حبي دون ل
  من االتفاقية؛ ١٨للمادة  ، وفقاً"املفترض" أو" الفعلي"سواء النفوذ  ،النفوذاستغالل 

أحكام التقادم يف حـال إفـالت   ب العمل على تعليق الوطنيةضمان النص يف التشريعات   •
  من االتفاقية؛ ٢٩للمادة  اجلاين املزعوم من يد العدالة، وفقاً
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ــة املــبلّغني، وفقــاً حلتشــريعات حمــددة  اعتمــادمراعــاة احلاجــة إىل   •  مــن ٣٣للمــادة  ماي
  االتفاقية؛

املكلّفــة مواصــلة بــذل اجلهــود لتيســري التوصــل إىل أفضــل تنســيق ممكــن بــني األجهــزة    •
  .إنفاذ القانون يف سياق مكافحة الفساد مبهمة

    
    )الرابعالفصل (التعاون الدويل   - ٢- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢  
  قل اإلجراءات اجلنائيةتسليم ارمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ ن    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤املواد (
الشروط املوضوعية واإلجرائيـة لتسـليم    املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائيةتبادل نظّم قانون ي

الـذي اعتمــده  وسـيبدأ نفــاذ التشـريع الرامـي إىل التطبيــق الـداخلي للقـرار اإلطــاري       .املطلـوبني 
الحتـاد  إىل اعند انضمام كرواتيا  ،ر التوقيف األورويببشأن أم ٢٠٠٢ الس األورويب يف عام

اجلــرائم الــيت يعاقــب عليهــا  يف إلغــاء شــرط التجــرمي املــزدوج   ذلــك ســيترتب علــيو .األورويب
غسـل األمـوال وبعـض    وتنـدرج يف هـذه الفئـة جرميـة     (ال تتجاوز ثالث سـنوات   ملدة بالسجن

  .)جرائم الفساد
 تعمـل يف وال معلّقا على شـرط وجـود معاهـدة ـذا الشـأن       املطلوبنيوكرواتيا ال جتعل تسليم 

كرواتيــا الشــخص  تســلِّم، الواقعيــةفــي احلــاالت ف .حصــراً االتفاقيــة باالســتناد إىل اــالهــذا 
علـى أسـاس    ،إجرامية مشمولة باالتفاقية لبلد لـيس طرفـا يف االتفاقيـة    أفعاال هاملطلوب الرتكاب

  .)املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائيةتبادل من قانون  ١٧املادة (مبدأ املعاملة باملثل 
 وتشـمل رفـض طلـب التسـليم،     أسـباب املسـاعدة القانونيـة   تبـادل  مـن قـانون    ٣٥املادة  وتعدد

 وعـدم جـواز  ، ومـرور الوقـت  اإلقليميـة،   مبـدأ التمييـز، و والتجـرمي املـزدوج،    وانعـدام اجلنسية، 
علــى إجــراءات تســليم مبســطة   أيضــاً القــانونهــذا يــنص و .مــرتنياجلــرم  ذات احملاكمــة علــى

  .)٥٤ املادة(
االحتـاد   خـارج من الدستور تسـليم املـواطنني إالّ يف حالـة تنفيـذ قـرار بالتسـليم        ٩وحتظر املادة 

  .االحتاد األورويب لقواننيملعاهدة دولية أو  امتثاالً متخذ أو داخلهاألورويب 
عـن   عوضـاً " احملاكمـة  اوإمـ التسـليم  ا إمـ "عملـي ملبـدأ   ومل تقدم معلومات حمـددة عـن التطبيـق ال   

 الســلطات الكرواتيــة أنَّ وأوضــحت .)مــن االتفاقيــة ٤٤مــن املــادة  ١١الفقــرة  انظــر(التســليم 
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مـن   نَّأل عمليـاً  قلّمـا يلجـأ إليـه   إجراءات داخلية عند رفض التسليم  ل يف استهاللاملتمثّتدبري ال
ــل إجرامــ      ــه فع ــد يرتكــب في ــة   يســتهلي أن مصــلحة كــل بل ــة اجلــاين  إجــراءات قانوني حملاكم

  .حماكمه أمام
 مـه فينظّمـن االتفاقيـة،    ٤٤مـن املـادة    ١٢الفقـرة   الـذي تتناولـه  املشـروط،   تسليم املواطنني أما

ــذالتشــريع  ــر التوقيــف األورويب    املنفّ ــرار اإلطــاري بشــأن أم ــاذه إســيبدأ وللق ــدنف انضــمام  عن
  .الحتاد األورويبإىل اكرواتيا 

املتعلقـة بتسـليم    مثـل اتفاقيـة جملـس أوروبـا     دة األطـراف متعـد ترتبط كرواتيا مبعاهدات قائمة و
 .وبروتوكوليها اإلضافيني واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة   املطلوبني

، مـع كــلّ مـن ســلوفينيا   املطلـوبني تســليم لمعاهــدات ثنائيـة  فضــالً عـن ذلـك   أبرمـت كرواتيـا   و
تســليم إمكانيــة ، ممــا يتــيح ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقاً ،صــربياواجلبــل األســود، و

  .يف إجراءات التسليم متدنية نسبياًوتطبيق معايري إثباتية املطلوبني املواطنني 
ــام إدارة القضــايا   والحــظ املستعرضــون أنَّ  ــذي احلــايل نظ ــه ال ــيح  تعمــل ب ــدل ال يت  وزارة الع

غيــاب  دوا علــى أنَّوشــد .التســليم باالســتناد إىل البيانــات اإلحصــائية  حــاالترصــد  إمكانيــة
 ٤٤تنفيذ أحكـام معينـة مـن املـادة     مدى تقييم  هلذه احلاالت جيعلاألمثلة والبيانات اإلحصائية 

وزارة العــدل  ســلطات الكرواتيــة أنَّلدت اا علــى ذلــك، أكّــورد .مهمــة عســرية مــن االتفاقيــة
حاليــاً ل تلــك الــوزارة تســج ايا خــالل الســنتني املقبلــتني، وأنَّم إدارة القضــتعتــزم حتســني نظــا

  .التسليم بانتظاربيانات املدة الفعلية لالحتجاز 
وفيما خيص نقل األشخاص احملكوم عليهم، أشارت السلطات الكرواتية إىل االتفاقـات الثنائيـة   

فيهـا   البلـد طرفـاً   دخـل الـيت   األطـراف املتعـددة   املعاهدات وغريها مناملربمة مع بلدان أوروبية 
وبروتوكوهلـا اإلضـايف   ) ١٩٨٣(اتفاقية جملس أوروبـا بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم       (
ــة    )١٩٩٧( ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني  وأشــري أيضــاً إىل  .)؛ واتفاقي

الصــادرة عــن حمــاكم أجنبيــة األحكــام اجلنائيــة  بإنفــاذ يســمحاإلطــار القــانوين الــداخلي الــذي 
  .)املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائيةتبادل من قانون  ٧٠املادة (

نقــل عمليــة املســاعدة القانونيــة يف املســائل اجلنائيــة  تبــادل مــن قــانون  ٦٩-٦٢م املــواد وتــنظّ
نيب يف اجلنائيـة لبلـد أجـ    عمليـة املالحقـة  وجيـوز تسـليم    .اإلجراءات اجلنائية مـن كرواتيـا وإليهـا   

  .عشر سنواتال يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تتجاوزحالة اجلرائم اليت 
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
يف القضـايا  ، وأنـه حيـدث أيضـاً    "بكـل معـىن الكلمـة   " دثتبادل املساعدة القانونيـة حيـ   أنَّب أفيد

املسـاعدة القانونيـة يف املسـائل    تبـادل  نون عتبارية وباالمتثال ألحكام قااشخصيات ب علّقاليت تت
  .اجلنائية وقانون اإلجراءات اجلنائية

رات رفــض طلبــات املســاعدة القانونيــة علــى مــرب تبــادل مــن قــانون  ١٣و ١٢وتــنص املادتــان 
طلبـات  رفـض  جـواز   وتقضيان بعدم ،لزاميةاإلختيارية والرات اربامل تشملاملساعدة القانونية و

 قبـة ع شـكّل مبدأ السرية املصرفية ي ال يبدو أنَّو .رائم ماليةتعلّق جبأا ت ة ردالقانونياملساعدة 
  .منح املساعدةحتول دون 

بـل يقضـي   ، لتبـادل هـذه املسـاعدة    املساعدة القانونية التجرمي املزدوجتبادل قانون ال يشترط و
، املعاقبـة عليهـا  تنـدرج  األفعـال اإلجراميـة الـيت     خبصوص"املساعدة القانونية فحسب بأن تقدم 

  .)٢، الفقرة ١املادة " (صاحبة الطلبلدولة اختصاص ا نطاقوقت طلب املساعدة، يف 
لــة وزارة العـدل هـي السـلطة املركزيـة املسـؤولة واملخو      أبلغـت كرواتيـا األمـني العـام بــأنَّ     وقـد 

طلبـات املسـاعدة   يـل  العـدل حتل وزارة وأفـادت بـأنَّ    .لقانونية املتبادلـة امبعاجلة طلبات املساعدة 
 الدولـة األجنبيـة   ما ال يكـون لـدى  عنـد (عـن طريـق وزارة اخلارجيـة    اهـا  تتلقّالقانونية املتبادلة و

اســتخدام قنــوات علــى املعاهــدة الدوليــة  نصكرواتيــا أو عنــدما تــ معاهــدة نافــذة املفعــول مــع 
جيـوز إحالـة طلبـات    مببـدأ املعاملـة باملثـل،     ، ورهنـاً سـتعجلة ويف احلاالت امل .)خاصةدبلوماسية 

  .نتربولاملساعدة القانونية عن طريق اإل
 تنفَّـذ، إذا طلبـت  ألحكـام القـانون الـداخلي، و    املساعدة القانونية طبقاً تنفَّذ طلباتوكقاعدة، 

الـيت يـنص عليهـا قـانون تلـك الدولـة،       للشـكليات   ، وفقـاً ذلـك  املسـاعدة صاحبة طلـب  الدولة 
  .واتيةلتشريعات الكرتكن خمالفة لمل  ما

وقد أُبرمت معاهدات ثنائيـة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة مـع البوسـنة واهلرسـك، واجلبـل األسـود،          
وحـدة  وإضافة إىل ذلـك، جيـري التعـاون مـع      .، وسلوفينياًومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
  .وبيةومع الشبكة القضائية األور) يوروجست( التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب

إجـراءات املسـاعدة    وحفـظ سـجل  بشـأن خطـط رصـد وتتبـع القضـايا       استفساراتا على ورد
 النظـام الـوطين   القانونية املتبادلة، كررت السلطات الكرواتية اإلعراب عن عزمها علـى حتسـني  

  .إلدارة القضايا
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨املواد (
ر التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات، مــن خــالل األحكــام     ســيتي

 ،أملانيـا و ،إسـرائيل و ،االتفاقات الثنائية املربمة مع االحتاد الروسي من خاللالداخلية، وكذلك 
صــربيا، وســلوفاكيا، ومجهوريــة مولــدوفا، واجلبــل األســود، والبوســنة واهلرســك، وبلغاريــا، و
  .، ضمن غريهاالواليات املتحدة األمريكيةوهنغاريا، والنمسا، ومالطة، و فرنسا،و
 تعـيني  أيضـاً  ومن املمكـن  .نتربولواإل) اليوروبول(تعاون قائم مع مكتب الشرطة األورويب الو

  .يف اخلارج لدى سفارات كرواتيا وقنصلياا" اتصال ضباط" ليكونواضباط شرطة 
م معلومـات أخـرى بشـأن    ومل تقـد  .لكل قضية علـى حـدة  اتفاقات التحقيقات املشتركة  وتربم
علـى   اليت تطبـق تشكيل أفرقة التحقيقات املشتركة يف القضايا الفعلية، وال بشأن املعايري  كيفية

  .تشكيل تلك األفرقة
اجلنائيـة، يف   مـن قـانون اإلجـراءات    ٣٣٣و ٣٣٢ن ااملادت مهافتنظّأساليب التحري اخلاصة ا أم

تسـتعمل علـى أسـاس كـل     أساليب التحري اخلاصـة املسـتخدمة علـى الصـعيد الـدويل       أنَّحني 
  .حالة على حدة

    
  ٢- ٢- ٢ -  دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجلي    

 سـاق و .لتعـاون الـدويل  ل اً شـامالً ومتينـاً  إطـار كرواتيـا أنشـأت    أنَّإىل فريق االسـتعراض   نتهىا
 اتكرواتيــا مـن أجــل تعزيــز آليــ  الـيت تبــذهلا  جهــودلل لفائــدةاعظيمـة  كأمثلــة املؤشـرات التاليــة  
  :شبكاتهالتعاون الدويل و

ــا  وضــعية  • ــاً بصــفتهاكرواتي ــاون     طرف ــة بشــأن شــىت أشــكال التع يف الصــكوك اإلقليمي
ــه، ويف الصــكوك املتعــددة األطــراف بشــأن الفســاد وغســل األمــوال       الــدويل حبــد ذات

  بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛ تعلّقواجلرمية املنظمة، اليت تتضمن أحكاما ت
لصـكوك  ااد األورويب، إىل االحتـ  مبجـرد االنضـمام  ، ذ داخليـاً نفّـ تألن  كرواتيـا استعداد   •

  بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛ املبتكرةالقانونية 
أقـل صـرامة مـن الشـروط      تتضـمن شـروطاً  املطلـوبني  إبرام اتفاقات ثنائية بشأن تسليم   •

ثباتيــة إمعــايري و؛ املطلــوبني تســليم املــواطنني(املنصــوص عليهــا يف التشــريعات الوطنيــة 
  ؛)املطلوبني يمأدىن يف إجراءات تسل
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  غياب التجرمي املزدوج؛ يفو" الواسع عناهامب"املساعدة القانونية املتبادلة  تقدميممارسة   •
تيســري تبــادل  ــدف نتربــولواإل اليوروبــولو يوروجســتاتفاقــات املربمــة مــع  إبــرام   •

  بني الدول ؛ املساعدة القانونية والتعاون على إنفاذ القانون
التابعـة لـس أوروبـا،     (GRECO)جمموعـة الـدول املناهضـة للفسـاد     املشاركة الفعليـة يف    •

، (PACO IMPACT)" مباكـت بـاكو إ "سـتوى التنفيـذي، يف مشـروع    واملشاركة، على امل
وهو مشروع إقليمي يديره جملس أوروبا ويركّز علـى تنفيـذ خطـط مكافحـة الفسـاد يف      

  جنوب شرق أوروبا؛
ــاعضــوية   • ــاق (تعــاون اإلقليمــي  يف جملــس ال اومشــاركته كرواتي ــق اميث الســتقرار حتقي

  .كافحة الفساد يف جنوب شرق أوروبااإلقليمية ملبادرة املو) سابقاً
    

    التحديات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢  
 حتسـني لزيـادة   النقاط التالية باعتبارها إجراءات موصى ـا انتباه السلطات الكرواتية إىل  يوجه

ــدويل   ــات التعــاون ال ــا إذا (آلي ــاً مل ــة  املقتضــيات كانــت تبع ــة أو  ذات الصــلة مــن االتفاقي إلزامي
  ):اختيارية الطابع

حتسني النظـام الـوطين إلدارة القضـايا لغـرض تتبـع      إىل تبسيط اجلهود الرامية ومواصلة   •
  املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ القانونيةطلبات املساعدة 

ومجــع البيانــات ملطلــوبني اقضــايا تســليم ب املتعلقــةاملعلومــات  منهجــةجهــود  تكثيــف  •
رصد تلك القضايا وإجراء تقييم أكثـر كفـاءة لفعاليـة تنفيـذ      لتيسري الالزمةاإلحصائية 

  ترتيبات التسليم؛
شرط التجرمي املزدوج وفـق  تطبيق  يفصرامة من التخفيف ال زيادةإمكانية  استكشاف  •

اخلارجـة عـن   القضـايا  من االتفاقية واتباع هذا النـهج املـرن يف    ٤٤من املادة  ٢لفقرة ا
  تنفيذ أوامر التوقيف األوروبية؛ نطاق

، علـى أفضـل وجـه    سـتفادة منـها  واالالتحقيقـات املشـتركة   املتعلقـة ب املعلومات  منهجة  •
الوســــائل واملعــــايري املســــتخدمة يف تشــــكيل أفرقــــة  ب املتعلقــــةاملعلومــــات  فيهــــا مبــــا

  املشتركة؛ التحقيقات
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دة األطـراف  فعليـة يف االتفاقـات الثنائيـة واملتعـد    فرص املشـاركة ال  استكشافمواصلة   •
، دف تعزيـز فعاليـة األشـكال    )غري األوروبية وخصوصاً البلدان( األجنبية البلدانمع 

  املختلفة من التعاون الدويل؛
ــد مــن مــوارد       • ــر يف ختصــيص املزي ــاءةتعزيــز  لزيــادة إضــافيةالنظ آليــات التعــاون   كف

  .وقدرا الدويل
    

    جات من املساعدة التقنيةاالحتيا  -٣  
مـن   ٢٠أـا ستسـتفيد مـن تلقـي مسـاعدة تقنيـة لتنفيـذ املـادة         إىل السلطات الكرواتية  أشارت

الـــدروس /خالصــة للممارســات اجليــدة   وذلـــك يف شــكل  ) اإلثــراء غــري املشــروع   (االتفاقيــة  
 سيسـاعدها احلصـول علـى    أنـه  فضـالً عـن ذلـك    أوضحتو .املستفادة والتشريعات النموذجية

ــدة للخالصــة  ــرة   /ممارســات اجلي ــذ الفق ــدروس املســتفادة بشــأن تنفي ــادة   ٢ال مــن  ٤٤مــن امل
وفيما خيـص هـذه املسـألة     .)عدم تطبيق شرط ازدواجية التجرمي يف إجراءات التسليم(االتفاقية 

ــا تتلقّــ     ــة بأ ــادت الســلطات الكرواتي ــن     اآلنى األخــرية، أف ــذا الصــدد م ــة يف ه مســاعدة تقني
  .وبيةاملفوضية األور
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      املغرب    
    النظام القانوين    

ــة        ــة واجتماعي ــة وبرملاني ــتورية ودميقراطي ــة دس ــام ملكي ــاملغرب نظ ــام احلكــم ب يف األول مــن  .نظ
إقراره مـن خـالل اسـتفتاء شـعيب، ويعتـرف هـذا        ، بدأ العمل بدستور جديد مت٢٠١١ّ هيولي/متوز

احلكومـة   لوطنيـة، ويوافـق السـيد رئـيس    الدستور مببدأ أولوية املعاهدات الدولية على التشريعات ا
لـيس مـن الضـروري أن يوافـق الربملـان علـى        .على املعاهدات الدولية ويقوم امللك بالتوقيع عليهـا 

  .املعاهدات لكي يبدأ العمل ا، باستثناء املعاهدات املتعلقة بالشؤون املالية للدولة
كــانون  ٩يف ) االتفاقيــة(فحــة الفســاد املغربيــة علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكااململكــة عــت وقّ

باالتفاقيـة   بـدأ العمـل   .٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٩، ومتـت املصـادقة عليهـا يف    ٢٠٠٣ديسمرب /األول
جيوز للسلطات املغربيـة تطبيـق أحكـام االتفاقيـة احلـائزة       .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠من 

  .حنو مباشر لصفة النفاذ على
: الـيت مت تكليفهـا مبنـع وحماربـة ممارسـات الفسـاد يف املغـرب       نذكر من بني املؤسسات الرئيسية 
مـن الدسـتور الـذي     ٣٦الفصـل   ىواليت متت دسترا مبقتضـ (اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة 

ــن     ــة لل ــة وطني ــى إحــداث هيئ ــها    نــص عل ــن الرشــوة وحماربت ــة م ــة والوقاي معاجلــة وحــدة و) زاه
الشرطة واملفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لـإلدارة  املعلومات املالية والنيابة العامة وجهاز 

  .)الس األعلى للحسابات واالس اجلهوية للحسابات( الترابية واحملاكم املالية
تشتمل الصكوك القانونيـة املتعلقـة بتنفيـذ االتفاقيـة يف املغـرب علـى قـانون العقوبـات الـذي مت          

ــام   ــاده يف عـ ــه  ١٩٦٢اعتمـ ــذي مت تعديلـ ــانون   والـ ــبات ، وقـ ــن املناسـ ــد مـ ــطرة يف العديـ  املسـ
وقـانون احملـاكم املاليـة الـذي مت اعتمـاده       ٢٠٠٢اجلنائية الذي مت اعتماده يف عام  ]اإلجراءات[

اخلـاص مبكافحـة غسـيل األمـوال الـذي مت اعتمـاده يف        ٤٣/٠٥والقـانون رقـم    ٢٠٠٢يف عام 
فحـة غسـيل األمـوال الـذي مت     الـذي يعـدل تشـريعات مكا    ١٣/١٠والقانون رقم  ٢٠٠٧عام 

؛ وفيمــا يتعلــق بــاجلرائم املرتكبــة يف القطــاع اخلــاص، نــذكر القــانون    ٢٠١١اعتمــاده يف عــام 
علــى ذلــك، ميكــن   ةًعــالو .١٩٩٦كليهمــا يف عــام  التجــاري وقــانون الشــركات ومت اعتمــاد 

يف ذلـك املعاهـدات    تطبيق جمموعة من املعاهدات الثنائية يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة مبا
 .يا والواليات املتحدة األمريكيةسبانإاملربمة مع فرنسا وهولندا والربتغال و

ــة يف املغــرب علــى ثــالث مراحــل وهــي بالتحديــد     مرحلــة البحــث : تنطــوي العمليــة اإلجرامي
ــق اإلعــدادي  ــة احملاكمــة    التمهيــدي والتحقي ــه القضــاة ومرحل ــوم ب ــذي يق ــة   .ال تتضــمن مرحل
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الـيت   انون مبـا يف ذلـك الشـرطة القضـائية    دارات املختصـة بإنفـاذ القـ   دي كافة اإلالتحقيق التمهي
وتقوم الوحدات الشرطية املسؤولة عن اجلرمية االقتصـادية بـالتحقيق    النيابة العامة تشرف عليها

عند االنتهاء من املرحلة األوىل، تقوم النيابة العامة بإحالـة القضـايا    .يف القضايا املتعلقة بالفساد
يف حالـة   .إىل احملكمة لسماع القضية واحلكـم فيهـا   اليت ال حتتاج إىل مزيد من التحقيق مباشرةً

إىل أحـد القضـاة للقيـام مبزيـد مـن       بإحالـة القضـية   احلاجة ملزيد من األدلـة، تقـوم النيابـة العامـة    
ــهاء مــن التحقيــق،   ــة القضــية إىل احملكمــة املختصــة لســماعه   التحقيقــات وعنــد االنت ا تــتم إحال

  .واحلكم فيها
    

    التجرمي وإنفاذ القانون    
    التجرمي    

ــة وغريهــا مــن         ــائي املغــريب معظــم اجلــرائم الــيت نصــت عليهــا هــذه االتفاقي ــانون اجلن جيــرم الق
بغسـيل   اخلـاص  ٤٣/٠٥قـم  النصوص القانونية، ومنـها علـى سـبيل املثـال ال احلصـر القـانون ر      

  .األموال
ات يف املغرب فيما يتعلق بتجرمي اجلرائم املتعلقـة بالفسـاد   يف السنوات األخرية، من أهم التطور

بغســيل  اخلــاص ٤٣/٠٥ وتعديلــه مبوجــب القــانون رقــم ١٣/١٠نــذكر اعتمــاد القــانون رقــم 
يطرح مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي سـوف يحـدث تغـريات     اآلونةيف هذه  .األموال

  .يف اجلرائم املتعلقة بالفساد، للمناقشة
قضـية رشـوة املـوظفني احلكـوميني الـوطنيني حتظـى بالتغطيـة الكافيـة يف التشـريع           و أنَّفيما يبـد 

قانون العقوبـات ال يشـري بوضـوح إىل جرميـة الرشـوة الـيت        املغريب، على الرغم من مالحظة أنَّ
من ناحية أخـرى، الحـظ خـرباء املراجعـة      .مت ارتكاا بشكل غري مباشر أو من خالل وسطاء

قانوين حمدد يجرم رشوة املوظفني احلكوميني األجانـب يف التشـريع املغـريب،    عدم وجود حكم 
عدم وجود مثل هذا احلكم يعد مـن التحـديات    عن ذلك، قام هؤالء اخلرباء بتوضيح أنَّ فضالً

يف هذا الشأن، أقر املغرب أنه يـتم تنـاول هـذه     .املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية من جانب املغرب
  .ع تعديل قانون العقوبات الذي ال يزال قيد املناقشةالقضية يف مشرو

أحكام قانون العقوبات املغـريب الـيت جتـرم املتـاجرة باسـتغالل النفـوذ        -فيما يبدو  -ال تعكس 
ألن هـذه األحكـام ال تركـز علـى النفـوذ       عناصر اجلرمية املنصوص عليها يف االتفاقية نظراً اًمتام

وجـود تبـاين بـني نـص االتفاقيـة وأحكـام قـانون العقوبـات          على حنو مشابه، يالحظ .املُمارس
 .املغريب ذات الصلة فيما يتعلق جبرائم التستر وإساءة استغالل الوظائف
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جرمية الغدر تشكل صورة من صور استغالل النفـوذ والـيت    ومع ذلك من املهم اإلشارة إىل أنَّ
  .سنوات ٥وبة تصل إىل عليها التشريع املغريب بعق عاقب
غـري املشـروع ضـمن اجلـرائم      اإلثـراء املغرب أا مل تتخذ أية خطوات حنـو إدراج   ت دولةذكر

مـن  ) أ(املغـرب قـد قـام بتنفيـذ الفقـرة الفرعيـة        على ذلك، علـى الـرغم مـن أنَّ    عالوةً .اجلنائية
من االتفاقية من خالل جتـرمي عرقلـة سـري العدالـة بسـبب التـدخل غـري املشـروع مـع           ٢٥املادة 

ــريب متامــ    الشــهود و ــزم التشــريع املغ ــة، ال يلت ــدمي األدل ــة    اًيف تق ــرة الفرعي ــنص الفق ــن ) ب(ب م
حيــث تــتم املعاقبــة علــى التــدخل يف مهــام املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ    مــن االتفاقيــة ٢٥ املــادة

تبـدو العقوبـات    .آخـرين القانون أو العدالة فقط يف حالة ارتكاا من قبل مـوظفني حكـوميني   
ضة على عرقلة سـري العدالـة متسـاهلة إىل حـد مـا ممـا أثـار بعـض املخـاوف بشـأن           احلالية املفرو

  .التأثري الرادع هلذه العقوبات
على الرغم من تنظيم عملية غسيل العائدات املتأتيـة مـن اجلرميـة يف قـانون العقوبـات والقـانون       

مر بأحكـام املـواد   التشريع املغريب ال يلتزم على حنـو مسـت   أنَّ على حنو شامل، إالَّ ٤٣/٠٥رقم 
مت تعديل األحكام القانونية املغربيـة املتعلقـة بغسـيل األمـوال مبوجـب       .ذات الصلة من االتفاقية

حيـث قـام هـذا القـانون      ٢٠١١ينـاير  /، الذي مت اعتماده يف كانون الثاين١٠/٠٣القانون رقم 
 فضـالً ل األمـوال  مبد نطاق اجلرائم املسندة إىل جرائم غسيل األمـوال وجتـرمي الشـروع يف غسـي    

  .عن تعزيز إطار العمل و تدابري منع غسيل األموال
جتــرمي الفســاد واخــتالس املمتلكــات يف القطــاع  لتنفيــذ نفــس احلكــم يف االتفاقيــة، يــتم   امتثــاالً

مـع ذلـك، تتسـم     .عـن اخـتالس أو سـرقة املمتلكـات أو أي إهـدار للممتلكـات       فضـالً اخلاص 
تالس يف القطـاع اخلـاص بالتسـاهل ورمبـا يتسـم تأثريهـا       العقوبات املفروضـة علـى جرميـة االخـ    

  .الرادع باحملدودية
حيـدد   اًحكمـ  -علـى وجـه التحديـد     -التشـريع اجلنـائي املغـريب ال يتضـمن      على الرغم من أنَّ

مــن مــواد القــانون  اًهنــاك عــدد أنَّ املســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة بوجــه عــام، إالَّ 
بات اجلزائيـة والتـدابري الرادعـة املوجهـة حنـو الشخصـيات االعتباريـة الـيت         اجلنائي تتضمن العقو

 تحمل املسؤولية القانونية عـن جـرائم بعينـها، مبـا يف ذلـك األحكـام الـيت ختـتص باملعاقبـة علـى          
قوانينها ال تعتـرف   على ذلك، تدفع السلطات املغربية بأنَّ ًءبنا .ارتكاب جرمية غسيل األموال

  .نائية فيما يتعلق بالشخصيات االعتباريةباملسؤولية اجل
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تغطي األحكام اليت تنظم القانون اجلنائي العام واليت يتم تطبيقها على مجيع اجلـرائم، املشـاركة   
 اًيعتــرب قـانون التقـادم املنصـوص عليــه يف التشـريع املغـريب كافيــ      .والشـروع يف ارتكـاب اجلرميـة   

   .وميكن وقفه بسبب أي إجراء حتقيقي
م، فيما يتعلق مبتطلبات االتفاقية املتعلقـة بـالتجرمي، سـجل خـرباء املرجعـة املالحظـات       بوجه عا

  :التالية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املتطلبات
ــى حنــو مباشــر وغــري مباشــر يف األحكــام          • ــة عل إدراج إشــارة حمــددة الرتكــاب اجلرمي

 .التشريعية ذات الصلة

مـن جانـب املـوظفني     االرتشـاء تعلق بتجـرمي  العمليات التشريعية اجلارية فيما ي مواصلة  •
 .احلكوميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية احلكومية بالتحديد

ــوذ وإســاءة اســتغالل       االهتمــام  • ــاجرة باســتغالل النف ــة باملت ــة املتعلق بالتشــريعات املعدل
ــني أحكــام           ــذه التشــريعات وب ــني ه ــق ب ــن التواف ــد م ــق مزي ــن أجــل خل ــائف، م الوظ

 .االتفاقية

هلـذه الغايـة، ينبغـي     اًثراء غري املشروع مـن اجلـرائم اجلنائيـة وحتقيقـ    إلباعتبار ا االهتمام  •
 .االستفادة من الدعم الفين كلما أمكن

) ب( ٢٥التشريعات اخلاصة بعرقلـة سـري العدالـة لتتضـمن كافـة شـروط املـادة         تعديل  •
 .عن وضع عقوبات رادعة وأكثر صرامة فضالًمن االتفاقية 

النظر يف تنظيم املسؤولية القانونية اليت يقع عاتقها على الشخصيات االعتباريـة،   إعادة  •
  .فيما يتعلق باجلرائم املتعلقة بالفساد

  
    إنفاذ القانون    

رائم املتعلقة بالفساد يف إطار التشـريع املغـريب   اجلبوجه عام، ميكن تعزيز العقوبات املطبقة على 
  .تعكس بشكل كاف خطورة األفعال املرتكبةحىت من أجل ضمان تأثريها الرادع و

، بوضع حدود علـى  ٢٠١١ هيولي/متوزديد، الذي مت اعتماده يف دستور اململكة املغربية اجلقام 
يقـوم التشـريع املغـريب بتغطيـة متطلبـات       .مدى احلصـانات املمنوحـة ألعضـاء الربملـان والقضـاة     

املشـروط عـن املـدانني    متطلبات اإلفـراج  عن املدعى عليهم الذين ينتظرون احملاكمة أو  اإلفراج
ــى حنــو كــاف  ــاك حاجــة  ، ولكــن عل ــد إىل هن ــر حتدي ــدابري أكث ــدف إىل فصــل   اًووضــوح اًت
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املوظفني احلكوميني املتورطني يف أي نشاط من أنشطة الفساد أو وقفهـم عـن العمـل أو إعـادة     
  .يةتويل أي منصب من املناصب احلكوم جتريدهم من أهليةعن  فضالً تعيينهم

ألحكـام   اًهناك ثغرات يف التشريع املغريب فيما يتعلق مبصادرة العائدات املتأتية من اجلرائم وفقـ 
فقـط   -فيمـا يبـدو    -االتفاقية حيث تنطبق األحكـام التشـريعية املتعلقـة باملصـادرة يف املغـرب      

ضـافة إىل  باإل .على الوسائل املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم وليس علـى العائـدات املتأتيـة منـها    
ذلك، تناولت التعديالت اليت أجريت علـى تشـريعات مكافحـة غسـيل األمـوال هـذه الثغـرات        

مـن جـرائم    املتأتيـة بشكل جزئي، ومبقتضى هذه التعديالت، أصبحت مصادرة مجيع العائدات 
  .اًإلزامي اًغسيل األموال أمر

يف حـني تتطلـب مصـادرة     ميكن مصادرة املعدات أو األدوات املستخدمة يف اجلرائم دون إدانـة 
باإلضـافة إىل ذلـك، جيـوز جتميـد األدوات      .العائدات املتأتية من اجلرميـة، أينمـا أمكـن، اإلدانـة    

املزعومة والعائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة قبـل اإلدانـة، وميكـن طلـب مصـادرة وجتميـد األصـول            
ســلطة اإلدعــاء  يطلـب مــن املصـارف واملؤسســات املاليـة التعــاون مـع     .فقـط مــن قبـل القاضــي  

ــى النحــو         ــي عل ــة بشــكل غــري طبيع ــوال املزعوم ــة بتحركــات األم ــات املتعلق واإلدالء باملعلوم
مـن شـأنه أن يـنص علـى نقـل عـبء اإلثبـات إىل         اًال يتضمن القـانون املغـريب حكمـ    .املطلوب

أصـل  العائدات املزعومة املتأتية مـن اجلـرائم هـي يف الواقـع مـن       املدعى عليه من أجل إثبات أنَّ
  .من االتفاقية ٣١من املادة  ٨شرعي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة االختيارية رقم 

حلمايـة الشـهود واخلـرباء والضـحايا لكنـه ال يتضـمن        اًمالئمـ  اًيضع التشريع املغريب احلايل إطار
زائيـة  مـن املتوقـع أن يعمـل تعـديل قـانون اإلجـراءات اجل       .حلماية الشهود وشامالً اًحمدد اًبرناجم

ممــا يعكــس النظــام  بــاإلبالغعلــى تعزيــز محايــة الشــهود واخلــرباء واألشــخاص الــذين يقومــون  
يتضمن التشريع اخلاص مبكافحـة غسـيل األمـوال املعمـول      .الشامل املنصوص عليه يف االتفاقية

به بالفعل على أحكام تتعلق حبماية األشخاص الـذين يقومـون بتقـدمي بالغـات حبسـن نيـة عـن        
  .ت املشبوهةاملعامال

مـا،   اًيعترف النظام القانوين يف املغرب حبق أي شخص أحلقت به إحدى اجلرائم اجلنائية ضـرر 
إما يف املثول كطرف مـدين واملطالبـة بـالتعويض يف الـدعاوى اجلنائيـة أو إقامـة دعـوى قانونيـة         

شــريع يف حــال تلــوث أي عمليــة مشــتريات حكوميــة بالفســاد، يــنص الت .أمــام احملــاكم املدنيــة
ــرام عقــود مســتقبلية مــع اجلهــات       املغــريب علــى إلغــاء املناقصــة واســتبعاد مقــدم اخلدمــة مــن إب

  .احلكومية
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كشفت عملية املراجعة عن عـدم وجـود أي هيئـة راسـخة متخصصـة متـارس مكافحـة الفسـاد         
تلعـــب كُـــل مـــن اهليئـــة املركزيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد ووحـــدة   .مـــن خـــالل إنفـــاذ القـــانون

بـأي   تـنطْ يف مكافحة الفسـاد، لكـن علـى الـرغم مـن ذلـك، مل        اًهام اًاملالية دوراالستخبارات 
لقد أُوصي ببناء قدرات إنفاذ القانون املتخصصـة مـن أجـل التعامـل      .منهما مهام إنفاذ القانون

مع جرائم الفساد، وكان من املتوقع تناول ذلك يف مشروع القانون قيد املناقشة الـذي سـوف   
ــينييقــوم  ــر بتع ــون      ف ــذين يعمل ــواب املــدربني ال ــألف مــن الن ق متخصصــة ملكافحــة الفســاد تت

  .باالشتراك مع كبار املسؤولني يف وزارة الداخلية ووزارة املالية واملؤسسات املالية
ــدة والــيت تــنص بعــض        ــة اجلدي ــة علــى بعــض النصــوص القانوني خــالل احلــوار متــت اإلحال

شـرطة القضـائية تنـاط ـا مهـام خاصـة       مقتضياا على إحداث فرق وطنية وفرق جهوية لل
فريق اخلـرباء مل يـتمكن    من ضمنها البحث والتحري يف اجلرائم املالية واالقتصادية، غري أنَّ
  .من استعراض حمتواها بشكل كاف أثناء عملية االستعراض القطري

ال ينص التشريع املغريب على نظـام شـامل للحـوافز الـيت ـدف إىل تشـجيع تعـاون األشـخاص         
علـى ذلـك، ال يسـمح القـانون      نفـاذ القـانون، عـالوةً   إالذين شـاركوا يف اجلـرائم مـع سـلطات     

يــتم ضــمان تبــادل املعلومــات بــني اهليئــات       .املغــريب بــدعاوى االلتمــاس واتفاقيــات احلكــم    
احلكومية وسلطات إنفاذ القانون على حنو رئيسي من خالل عمـل اهليئـة املركزيـة للوقايـة مـن      

ستخبارات املالية، حيث تقوم كل منـهما مـن خـالل هـذا العمـل باحلصـول       ووحدة اال الرشوة
كـذلك، تقـوم املفتشـية املاليـة املوجـودة يف وزارة       .على معلومات من املؤسسة واهليئات العامة

ــانون باملخالفــات الــيت مت اكتشــافها مــن خــالل        ــة بإخطــار ســلطات إنفــاذ الق االقتصــاد واملالي
 .للقطاع العام الضوابط واملراجعة احلسابية

املســطرة اجلنائيــة  اململكــة املغربيــة مــن خــالل قــانون يــتم تنظــيم اختصــاص اجلــرائم اجلنائيــة يف
مــن  ٣إىل  ١ومتتثـل األحكــام العامــة ملتطلبــات االختصــاص املنصـوص عليهــا يف الفقــرات مــن   

 .من االتفاقية ٤٢املادة 

أدىل خـرباء املراجعـة باملالحظـات التاليـة     فيما يتعلق مبتطلبات االتفاقية يف جمال إنفـاذ القـانون،   
  :فيما يتعلق بتنفيذ هذه املتطلبات

تشجيع املغرب على النظر يف اعتماد تدابري شاملة وحمددة دف إىل جتميـد ومصـادرة     •
ــادة        ــوارد يف امل ــى النحــو ال ــا عل ــة واحلجــز عليه ــن اجلرمي ــة م ــدات املتأتي ــن  ٣١العائ م

املصـدر املشـروع للعائـدات     بإثبـات يمة وإلـزام اجلـاين   االتفاقية مبا يف ذلك مصادرة الق
 .املزعومة املتأتية من اجلرمية
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يف اعتماد عقوبات أكثر صرامة فيما يتعلق باجلرائم املتعلقـة بالفسـاد، مـن أجـل      النظر  •
 .ضمان كفاءا وتناسبها وتأثريها الرادع

  
    التعاون الدويل    

، تسود املعاهدات الدولية على التشـريع الـداخلي فيمـا يتعلـق     وفقاً إلجراءات القانون اجلنائي املغريب
القسـم  (تسري األحكام العامة الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائيـة املغـريب    .بقضايا التعاون الدويل

، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بتسـليم اـرمني، علـى مثـل هـذه القضـايا       )الثالث من الكتاب السابع
دولـة املغـرب    َّيمها من خالل معاهدات ثنائية أو متعـددة األطـراف، ومـن املعتقـد أن    اليت ال يتم تنظ

  .سوف تفي بالشروط األساسية اليت حددا االتفاقية يف جمال التعاون الدويل
  

    تسليم ارمني    
ــيم شــروط وإجــراءات تســليم          ــة بتنظ ــانون املســطرة اجلنائي ــوم أحــد فصــول ق ــرب، يق يف املغ

املغرب بعض املعاهدات الثنائيـة بشـأن تسـليم اـرمني لكنـها ال جتعـل تسـليم         أبرمت .ارمني
يف حالــة عــدم وجــود معاهــدة معمــول ــا، يمكــن قبــول   .بوجــود معاهــدة اًاــرمني مشــروط

  .املسطرة اجلنائيةتسليم ارمني على أساس أحكام قانون 
ملغـرب يف حالـة ارتكـاب جـرائم يف     ال ميكن تسليم الرعايا املغاربة، لكـن ميكـن حماكمتـهم يف ا   

مبـدأ التسـليم أو   (اخلارج إذا طلب أي بلـد أجـنيب مـن السـلطات املغربيـة ذلـك بشـكل رمسـي         
يف السياق ذاته، لن تنظر السلطات املغربية يف تنفيذ عقوبة مفروضـة مـن قبـل جهـة      .)احملاكمة

  .أجنبية على املواطنني املغاربة
التجـرمي املـزدوج يف مجيـع احلـاالت حيـث ال يسـمح بقبـول        تطالب دولة املغرب باحترام مبدأ 

ال ميكــن لدولــة املغــرب  .للقــانون املغــريب اًالتســليم إذا كــان الفعــل ال يســتوجب العقــاب وفقــ 
ممارسة حرية التصرف فيمـا يتعلـق بقبـول تسـليم األشـخاص بسـبب ارتكـاب أي مـن اجلـرائم          

للقـانون الـوطين    اً تسـتوجب العقـاب وفقـ   اليت نصت عليها االتفاقية إذا كانت هـذه اجلـرائم ال  
مـن االتفاقيـة، وذلـك بسـبب شـدة التـزام دولـة         ٤٤من املادة  ٢ملا ورد يف الفقرة  اًوذلك وفق

 .املغرب مببدأ التجرمي املزدوج

تقل العقوبة املفروضة على اجلرمية املطلوب بشأا التسليم يف الدولة الطالبة عـن سـنة    ال بد أالَّ
يبـدو   .جن، ويـنص القـانون املغـريب علـى إمكانيـة احتجـاز الشـخص املطلـوب        واحدة مـن السـ  

عـدد الطلبــات الــيت تلقتــها دولــة املغــرب بشــأن تســليم اــرمني الــذين قــاموا بارتكــاب جــرائم  
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، تعلقـت  ٢٠١٠و ٢٠٠٩لتسـليم اـرمني ورد يف عـامي     اًطلبـ  ٦٥مـن بـني   : اًالفساد، حمدود
 .موال أو اجلرائم املاليةثالثة طلبات فقط جبرائم غسيل األ

يتم قبول تسليم ارمني فقط بشرط عدم تعرض الشـخص الـذي يـتم تسـليمه إىل املقاضـاة أو      
احملاكمة أو االعتقال أو التعرض ألية إجراءات أخرى من شأا تقييد حريته الشخصـية وذلـك   

 تسـليمه  بسبب أي فعل اقترفه هذا الشخص قبل تاريخ تسـليمه ولـيس بسـبب الفعـل الـذي مت     
للقـانون املغـريب ال جيـوز قبـول التسـليم إذا مت اعتبـار الفعـل         اًعلـى ذلـك، وفقـ    من أجله عـالوةً 

  .املطلوب التسليم من أجله من اجلرائم السياسية أو يتعلق بأي منها
  

    املساعدة القانونية املتبادلة    
اعدة القانونيـة املتبادلـة، لكـن    بشأن املسـ  اًوحمدد منفصالً اًقانوني اًال يتضمن التشريع املغريب نص

 .األمــر ااملســطرة اجلنائيــة املغــريب بتنظــيم هــذ  يقــوم كُــل مــن القــانون اجلنــائي املغــريب وقــانون  
كذلك، قامت دولة املغرب بـإبرام سلسـلة مـن االتفاقيـات الثنائيـة يف جمـال املسـاعدة القانونيـة         

ربتغـال واسـبانيا وتركيـا والواليـات     املتبادلة، وتتضمن هذه االتفاقيات معاهدات مع هولندا وال
تتعامل هذه االتفاقيات مع العديـد مـن خصـائص التعـاون القضـائي الـدويل        .املتحدة األمريكية
املغرب قد قام بـإبرام عـدد كـبري     الحظ خرباء املراجعة باهتمام أنَّ .بعينه جمالٍوال تقتصر على 

عن تشجيعه على إبرام اتفاقيـات مماثلـة    فضالًمن املعاهدات يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة 
 .مع دول أخرى من أجل زيادة تعزيز التعاون

تعترب وزارة العـدل هـي السـلطة املركزيـة الـيت عينتـها اململكـة املغربيـة لتلقـي طلبـات املسـاعدة            
ع املغـريب،  للتشـري  اًوفق .القانونية املتبادلة، وقد مت إخطار األمني العام لألمم املتحدة ذا التعيني

جيب تقدمي طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة مـن خـالل القنـوات الدبلوماسـية، لكـن تسـمح         
إىل  بعــض االتفاقيــات الثنائيــة، مثــل تلــك املربمــة مــع الربتغــال، بتقــدمي هــذه الطلبــات مباشــرةً   

ب تقـدمي  باإلضافة إىل ذلك، يوافق املغرب على أنه يف احلاالت الطارئة جيـ  .السلطات املركزية
فيما يتعلق باللغة اليت يتعني اسـتخدامها، أقـرت املغـرب أـا قـد       .نتربولالطلبات عن طريق اإل

طالبت من قبل بترمجة الطلبات الواردة بشأن املساعدة املتبادلة إىل اللغة العربيـة، اللغـة الرمسيـة    
  .رب، على أن يكون ذلك قاعدة عامةيف املغ

دمي طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتعلــق بــاجلرائم   يف كــثري مــن األحيــان ال يــتم تقــ 
 اًطلبـ  ٢٤١، تلقـت السـلطات القضـائية املغربيـة     ٢٠٠٩ففي عـام  : املتعلقة بالفساد إىل املغرب

األمـوال، وطلـب    للحصول على املساعدة القانونية كان من بينها أربعـة طلبـات تتعلـق بغسـيل    
، ٢٠١٠يف عـام   .لعمالت وطلبان بـاختالس األمـوال العامـة   شروعة يف ااملغري واحد باملتاجرة 
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ــ ٢٤تلقــت الســلطات القضــائية املغربيــة   ــة فيمــا يتعلــق    اًطلب للحصــول علــى املســاعدة القانوني
 .بعمليات غسيل األموال وطلبان يتعلقان بالرشوة

 غـراض تضمن التشريع الوطين املغـريب واملعاهـدات الثنائيـة املعمـول ـا جمموعـة واسـعة مـن األ        
املسـاعدة   مع ذلك، الحظ خـرباء املراجعـة أنَّ   .اليت تدفع على طلب املساعدة القانونية املتبادلة

مــن  ٤٦مــن املــادة ) ز( ٣القانونيــة املتبادلــة ألغــراض اســترداد األصــول، حســب نــص الفقــرة 
  .بالشكل الكايف -فيما يبدو  -االتفاقية، ليست مغطاة 

لقانونيــة املتبادلــة بســبب الســرية املصــرفية، فلقــد ورد هــذا ال تــرفض املغــرب تقــدمي املســاعدة ا
ــه كــذلك يف املمارســة        ــزام ب ــة املعمــول ــا، لكــن مت االلت ــدأ بوضــوح يف املعاهــدات الثنائي املب
القضائية من قبل السلطات املغربيـة الـيت تسـتجيب لطلبـات الكشـف عـن السـجالت املصـرفية         

  .يقات القضائيةطاملا مت تقدمي هذه الطلبات يف سياق التحق
تطلــب دولــة املغــرب ثالثــة أشــهر يف املتوســط للــرد علــى طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،     
ــة         ــة يف الدول ــة الظــروف الطارئ ــات يف حال ــد تنظــر يف إجــراءات اإلســراع يف الطلب ــها ق ولكن

ال يــنص التشــريع املغــريب علــى أســباب رفــض أخــرى غــري تلــك الــواردة يف االتفاقيــة    .الطالبــة
لــن يــتم تنفيــذ طلبــات املســاعدة القانونيــة يف حالــة عــدم تغطيــة اختصــاص الســلطات     : هــيو

املغربية القضائية هلا أو إذا أدى تنفيذ هذه الطلبات إىل املساس بسيادة أو أمن دولـة املغـرب أو   
بنظامها العام أو مصاحلها األساسية أو غريها من املصاحل، ويـتم إخطـار الدولـة الطالبـة بـرفض      

  .ا وأسباب هذا الرفضطلبه
  

    التعاون على إنفاذ القانون    
ت اململكــة املغربيــة وجــود شــبكة ممتــدة مــن التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون مــع نظرائهــا    أقــر

ــاء اإل   ــن أعضـ ــا مـ ــدوليني، باعتبارهـ ــول وطرفـــ الـ ــة    اًنتربـ ــات الدوليـ ــن االتفاقيـ ــة مـ يف جمموعـ
نص على التعـاون الـتقين والتعـاون يف جمـال األمـن      واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف اليت ت

تتضــمن هــذه الصــكوك مــذكرات التفــاهم املربمــة علــى مســتوى الــدوائر     .وتبــادل املعلومــات
  .احلكومية واإلدارات العامة الوطنية

عضـاء  الـدول األ املغرب أنه يستفيد على أكمل وجه من قنوات االتصـال املتاحـة بـني     كما أقر
 ءاًيف جمموعـة إجيمونـت بـد    اًأن أصـبحت وحـدة االسـتخبارات املاليـة عضـو      بعد .نتربوليف اإل
، من املتوقع تطوير االتصاالت وتبادل املعلومات مـن خـالل قاعـدة    ٢٠١١ هيولي/متوز ١٣من 

  .بيانات جمموعة إجيمونت اآلمنة
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ويل االتصــال يف الســفارات املغربيــة يف خمتلــف البلــدان، ومــن بــني  ؤيــتم إرســال عــدد مــن مســ
مهامهم نذكر تعزيز التعاون واالشتراك يف برامج الدعم الفين املشـترك مـع نظـرائهم يف الـدول     

  .املضيفة
ــة      فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات املشــتركة، رمبــا يعــرض مشــروع تعــديل قــانون اإلجــراءات اجلنائي

علـى   إىل اتفاق مسبق مع وزيـر العـدل وبنـاءً    اًالسلطات القضائية املختصة، استنادقيام إمكانية 
تصــرف الدولــة الطــرف أو األطــراف املعنيــة يف إطــار اإلرشــادات القضــائية ذات الصــلة علــى    

عقـدة وواسـعة   املتنفيذ إجراءات البحـث  دف املستوى الوطين، بتشكيل فرق حتقيق مشتركة 
 .تمركزط ومف على حنو خمطَّب التصرالنطاق يف بلدان أخرى، فيما يتعلق باجلرائم اليت تتطلّ

ينـاير  /غم من عدم تنظيم التسـليم املراقـب يف القـانون الـوطين حـىت شـهر كـانون الثـاين        على الر
ى عدة طلبات بشأن التعاون القضائي اليت تنطـوي علـى عمليـات    املغرب قد لب أنَّ ، إال٢٠١١َّ

ضمن سـياق تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        ٢٠١٠و ٢٠٠٩التسليم املراقب يف عامي 
  .شروع يف املخدرات واملؤثرات العقليةاالجتار غري امل

  
    الدعم الفين    

قامت دولة املغرب بتحديد عدد من متطلبات الدعم الفين بشأن تنفيذ أحكام االتفاقيـة خـالل   
تقــدمي ملخصــات عــن املمارســات اجليــدة  : عمليــة املراجعــة، ومــن بــني هــذه املتطلبــات نــذكر 

ــتفادة وأفضـــل املمارســـات والتشـــريعا  ــياغة  والـــدروس املسـ ــة واملســـاعدة يف الصـ ت النموذجيـ
  .التشريعية واملشورة القانونية وذلك لدمج أحكام االتفاقية يف القانون احمللي

الحظ املغرب أن تقييم االمتثال للفصـلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة سـوف يتطلـب بـرامج         
بيـوتر املناسـبة جلمـع    عن املساعدة يف حتديـد وتوزيـع أجهـزة الكم    فضالًتقييم تطبيقات التدابري 

  .البيانات اإلحصائية ذات الصلة
يف جمـال محايـة الشــهود والضـحايا واألشــخاص الـذين يقومــون بـاإلبالغ، أعــرب املغـرب عــن       

ــاء القــدرات و   ــة وبــرامج بن خــرباء  قبــلاملســاعدة يف املوقــع مــن  حاجتــه لــورش العمــل التدريبي
االتفاقيـة بشـأن التعـاون الـدويل علـى      عن ذلك، من أجل تنفيذ أحكام  فضالً .مكافحة الفساد

مــن  اًبــرامج تعزيــز قــدرات الســلطات املختصــة ســيكون جــزء  حنــو أفضــل، الحــظ املغــرب أنَّ
  .املساعدة املطلوبة
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